Protokół z obrad II sesji
Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia
z dnia 28 maja 2015 r.
I.

Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
1. Obrady II sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Maria Cholewińska i
stwierdziła na podstawie listy obecności (14 osób) prawomocność otwartych
obrad.
II.
Przyjęcie porządku obrad.
1. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
III.
Powołanie Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszono następujące kandydatury:
1. Anna Chmielewska
2. Piotr Pawłowski
3. Barbara Pasieka
4. Łukasz Bejm
5. Czesława Pietkiewicz
6. Dorota Piotrowska
7. Wiesław Gronowski
Radny Andrzej Malinowski zgłosił wniosek o ograniczeniu składu Komisji Rewizyjnej
do 5 osób. Wniosek został przegłosowany : 9 - osób „za” , 5 - osób „przeciw”.
Protest przeciwko ograniczeniu ilości członków Komisji Rewizyjnej złożyli Radni:
D. Piotrowska, Ł. Bejm. W. Gronowski.
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że wszystkie decyzje podejmowane przez Radę
powinne być głosowane.
Jeżeli w statucie RD brakuje odpowiednich zapisów, to zgodnie z § 40 Statutu Rady,
w sprawach nieuregulowanych statutem Rady, mają zastosowanie odpowiednie
przepisy statutu i regulamin Rady Miasta Gdańska.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie wniosku zgłoszonego przez A. Malinowskiego
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
1. Anna Chmielewska – „za”- 8 głosów , „przeciw” – 1 głos,
„wstrzymujących się” - 4 głosy.
2. Piotr Pawłowski - „za” – 8 głosów, „wstrzymujących się” – 5 głosów ,
„przeciw” -1 głos.
3. Barbara Pasieka - „za” - 13 głosów, „wstrzymujący się” – 1 głos,
4. Czesława Pietkiewicz – „za” -13 głosów, „wstrzymujący się” – 1 głos.
5. Dorota Piotrowska – „za” – 10 głosów, „wstrzymujących się” – 4 głosy.
Do Komisji nie weszli Radni:
- Łukasz Bejm,
- Wiesław Gronowski.

IV.

V.

VI.

Podjęcie uchwały nr II/06/15 w sprawie poszerzenia składu Zarządu o dwie
osoby.
Uchwała została podjęta jednogłośnie..
Powołanie Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały nr II/07/15
Na kandydatów do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
1. Anna Chmielewska
2. Barbara Pasieka
3. Tadeusz Krypczyk
Komisja ukonstytuowała się następująco:
1. Anna Chmielewska – Przewodnicząca
2. Barbara Pasieka – Członek
3. Tadeusz Krypczyk - Członek
Uchwała nr II/07/15 w sprawie powołanie Komisji Skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania nad wyborem 2-czlonków Zarządu Dzielnicy
Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia, została podjęta jednomyślnie.
Powołanie dwóch członków Zarządu w głosowaniu tajnym.
Przewodnicząca Zarządu Ewa Kałęka złożyła na piśmie wniosek zgłaszając na
dwóch członków Zarządu następujących Radnych :
1. Zbigniewa Stanisława Mania
2. Bogusława Kazimierza Zandrowicza.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie tajne w sprawie wyboru na członka
Zarządu Radnego Zbigniewa Stanisława Mania.
Po rozdaniu i zebraniu głosów Komisja Skrutacyjna ogłosiła wynik:
Udział w głosowaniu wzięło 14 osób. Oddano 14 - głosów, w tym bez dokonania
wyboru oddano 2- głosy.
Kandydat otrzymał 12- głosów.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie za przyjęciem Uchwały nr II/08/15 w
sprawie wyboru na członka Zarządu Zbigniewa Stanisława Mania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady zarządziła tajne głosowanie w sprawie wyboru członka
Zarządu Radnego Bogusława Kazimierza Zandrowicza.
Po rozdaniu i zebraniu głosów Komisja ogłosiła wynik:
Udział w głosowaniu wzięło udział 14 – osób. Oddano 14 – głosów, w tym bez
dokonania wyboru – 4 głosy, 1-glos nieważny. Kandydat otrzymał 9-głosów.
Przewodnicząca Rady zarządziła glosowanie za przyjęciem Uchwały nr II/09/15
w sprawie wyboru na członka Zarządu Radnego Bogusława Kazimierza
Zandrowicza.
Za przyjęciem uchwały oddano 10- głosów , przeciw oddano 1-głos, 2-glosy
wstrzymujące się.
Uchwała została podjęta.

VII.

VIII.

IX.

Podjęcie Uchwały nr II/10/15 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
2015 rok.
Przewodnicząca Zarządu omówiła kryteria podziału środków finansowych
w omawianej uchwale.
Po krótkiej dyskusji Przewodnicząca Rady zarządziła glosowanie nad przyjęciem
uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Podjęcie Uchwały nr II/11/15 w sprawie ujęcia priorytetowych zadań dla
jednostek pomocniczych w budżecie Miasta Gdańska na 2016 rok.
Przewodnicząca Zarządu omówiła zgłoszone wnioski.
Radny Mania Zbigniew zawnioskował aby w kosztach wykonania chodnika na
ul. Pelplińskiej partycypowała Wyższa Szkoła Zarządzania znajdująca się na
ul. Subisława (usytuowana tyłem do ul. Pelplińskiej). Ul. Pelplińska jest
wykorzystywana jako parking dla studentów szkoły.
Przewodnicząca Rady zarządziła glosowanie za przyjęciem uchwały
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Sprawy bieżące Zarządu.
- Przewodnicząca Zarządu Ewa Kałęka nawiązała do swojego spotkania z częścią
Radnych na dyżurze w dniu 28.05.2015 r. gdzie omówiła pomysł Zarządu dot.
wzmocnienia działania Zarządu poprzez stworzenie 3- zespołów
konsultacyjnych.
Podkreśliła, że pomysł został uzgodniony z Radcą Prawnym Miasta w dniu
27.05.2015 r. i zwróciła się do Radnych Łukasza Bejma, Doroty
Piotrowskiej i Radnego Wiesława Gronowskiego, o wyrażenie zgody na
pełnienia funkcji konsultanta Zarządu.
Zgodę wyrazili Radni: Ł. Bejm, D. Piotrowska. Nie wyraził zgody Radny
W. Gronowski.
Radny Andrzej Malinowski zaprotestował przeciwko pomysłowi
Przewodniczącej Zarządu, argumentując brakiem podstawy prawnej do
powołania takich zespołów. Po dzisiejszym uzupełnieniu Zarządu Rady przez
2-osoby, decyzja powołania zespołów konsultacyjnych winna być podjęta na
najbliższym posiedzeniu Zarządu..
Radny Bogdan Zandrowicz zwrócił uwagę, że statut przewiduje powołanie
i odwołanie komisji do realizacji określonych zadań, ustalając przedmiot
działania oraz skład Komisji.
Przewodnicząca Zarządu stwierdziła po raz kolejny, że pomysł powołania
zespołów konsultacyjnych został uzgodniony z Radcą Prawnym Miasta i ich
powołanie nie wymaga głosowania ani podjęcia uchwał przez Radę czy Zarząd.
Zarząd przewiduje powołanie 3 - zespołów doradczych:
- ds. załatwianych w ZD i Z, - ds. bezpieczeństwa, - ds. wizerunku Rady.

X.

Wolne wnioski:
Radny Łukasz Bejm :
– konieczna druga gablota na informacje Rady,
Radna Dorota Piotrowska:
– wystąpić do Sp-ni mieszkaniowych o udostępnienie w swoim budynku tablic na
ogłoszenia RD.
– propozycja rejestracji z sesji dźwięku i wizji i udostępnienia społeczności.
– sprawdzić czy istnieje możliwość przeznaczenia środków finansowych RD na
zapłatę dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla ludzi starszych (kursy
komputerowe, chód z z kijkami itp.)
Radny Łukasz Bejm:
– należy umożliwić wniesienia poprawek do protokółu z sesji,
– przekazał Przewodniczącej Rady projekt uchwały + Regulamin Rady do
dalszego procedowania.
- Mieszkaniec Jankowski Franciszek zwrócił się do Rady o remont chodnika od
ul. Subisława do przystanku SKM ( 700 m2). Radny Łukasz Bejm zobowiązał się
do sporządzenia wniosku w ramach Budżetu Obywatelskiego na wykonanie
w/w chodnika i prosi Radę o poparcie swojego wniosku,
Radna Elżbieta Potrykus – odczytała 4 wnioski mieszkańców Żabianki :
- pomalowanie pasów w zatokach parkingowych ul. Rybacka 3 i 1,
przeniesienia wiaty przystankowej,
- postawienie znaku drogowego w miejscu zwężenia jezdni ul. Rybackiej,
- umocowanie lustra przy zjeździe z ul. Rybackiej w ul. Gospody,
- likwidacja banerów zasłaniającego widoczność – skrzyżowanie
Wejhera/Gospody,.
- Radna Elżbieta Potrykus:
- wystąpienie o przedłużenie trasy tramwaju nr 12 do Jelitkowa,
Radny Łukasz Bejm, Radna Dorota Piotrowska:
– umieszczone na stronie www Rady dokumentów w pdf.
Wszystkie wnioski zostały przekazane Zarządowi w celu ich rozpatrzenia i podjęcia decyzji.
Przewodnicząca Rady przeczytała wniosek Radnej Anny Chmielewskiej skierowany do
Prezydenta Miasta Gdańska (z wiadomością do RO ŻWJT) o dotrzymanie obietnicy złożonej
na spotkaniu w 2013 r. mającej przekształcić osiedle domków rybackich w skansen. Domki
rybackie miały być wynajęte artystom w zamian za wystawy prac, a ul. Bałtycka miała być
przekształcona w deptak.
W ramach wniosków Radny Łukasz Bejm zgłosił następują zarzuty dotyczące pracy
Przewodniczącej Rady:
1. Radny Piotr Pawlowski nie otrzymał zawiadomienia o sesji.

